LAR BUSINESS PRO / RETAIL / FREE
GEDEKTE RISICO'S

PRAKTISCH GEVAL

PLAFOND

DREMPEL

WACHTTIJD

De kinderen van een klant beschadigen uw koopwaar

€ 55.000

€0

-

Strafrechtelijke verdediging

Uw reclamebord valt op een klant. Gezien de ernst van de letsels wordt u strafrechterlijk vervolgd

€ 55.000

€0

-

Extracontractuele burgerlijke verdediging

U laat werken uitvoeren aan uw kantoor, een arbeider raakt gekwetst. Uw BA-uitbatingsverzekeraar meent dat
er sprake is van een grove fout en weigert haar tussenkomst. LAR komt tussen om u te verdedigen

€ 55.000

€ 1.000

-

Tegenexpertise na brand

De verzekeraar weigert tussen te komen na een bedrijfsbrand. Volgens u onterecht. LAR zal een tegenexpert aanstellen die
er alles aan doet om uw gelijk te halen

€ 15.000 tot
€ 50.000

€ 3.500

-

Contractueel verzekeringen

Bij een bedrijfsongeval raakt één van uw werknemers gewond. Uw arbeidsongevallenverzekering doet moeilijk omtrent de
tussenkomst. LAR kan u bijstaan om een correcte tussenkomst te bekomen van de verzekeraar

€ 20.000

€ 1.000

3 maanden

Contracten leveranciers en dienstverleners

U koopt een nieuwe computerserver voor uw bedrijf, maar u krijgt niet het type aangeleverd dat u besteld hebt

€ 15.000

€ 1.000

6 maanden

Contracten met klanten

De klant brengt het gehuurde goed niet terug ondanks talrijke aanmaningen

€ 15.000 ****

€ 1.000

6 maanden

U bent, wegens de economische omstandigheden, genoodzaakt een werknemer te ontslaan. Er ontstaat
echter een conflict, want de werknemer gaat niet akkoord met zijn ontslagvergoeding

€ 15.000

€ 1.000

6 maanden

Fiscaal recht

De fiscus betwist bepaalde aftrekposten in uw belastingsaangifte

€ 15.000

€ 1.000

12 maanden

Disciplinair recht

Een vastgoedmakelaar wordt opgeroepen voor een zitting bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV), nadat er
een klacht werd ingediend door één van zijn klanten

€ 55.000

€ 1.000

3 maanden

VRIJSTELLING

FIX

FLEX

FULL

UITBATING
Extracontractueel burgerlijk verhaal

VERZEKERINGEN

ADMINISTRATIEVE EN DISCIPLINAIRE WAARBORGEN
Sociaal recht

Administratief recht

U vraagt een milieuvergunning aan, maar deze wordt geweigerd door de gemeente

€ 15.000

€ 1.000

9 maanden

Grondwettelijk recht

U kan uw activiteit niet uitoefenen, doordat de wet u dit verbiedt, terwijl die wet net in strijd is met de grondwet

€ 10.000 ***

€ 1.000

9 maanden

Vennootschapsrecht

Bij het oprichten van uw bedrijf voldoet de boekhoudkundige balans niet.

€ 10.000 ***

€ 1.000

9 maanden

Economisch Recht

De Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten vraagt om de terugtrekking uit de markt
van een produkt dat u al lang produceert

€ 15.000

€ 1.000

9 maanden

Contractueel huur

U heeft een conflict met de verhuurder van uw bedrijfsgebouw
over de opzeg van uw handelshuur wegens het niet naleven van de termijnen

€ 15.000

€ 1.000

6 maanden

Onroerend goed

U laat een herstelling uitvoeren aan uw vergaderzaal, maar dat gebeurt gebrekkig door de aannemer

€ 15.000

€ 1.000

3 maanden

Zakelijk recht

U heeft het terrein voor de parking van uw winkel in vruchtgebruik en
de eigenaar verkoopt het terrein zonder uw rechten te respecteren

€ 15.000

€ 1.000

3 maanden

Concurrentierecht en bescherming
van de consument

Een ex-medewerker van u begint een gelijkaardig bedrijf en pikt uw klanten in, ook al had u een niet-concurrentie-clausule
voorzien in zijn contract. De LAR -experts zorgen dat uw belangen in deze zaak verdedigd worden

€ 15.000

€ 1.000

6 maanden

ONROEREND

INNOVATIE / eREPUTATIE

Intellectuele rechten

Een concurrent heeft één van mijn werken gekopieerd, terwijl dit net werd beschermd door een octrooi

€ 15.000

€ 1.000

6 maanden

eReputatie tenlasteneming en
verdringen van informatie

Mijn onderneming wordt zwartgemaakt op internet en dat veroorzaakt schade

€ 6.250

€ 1.000

6 maanden

Uitbreiding van de
vertrouwelijkheidswaarborg

De klant wenst gebruik te maken van mediatie om een gedekt schadegeval te regelen en dit in alle vertrouwelijkheid

€ 1.750

€ 1.000

4 maanden

VRIJSTELLING 10 % met een minimum van 250 € en een maximum van 400 €

ALGEMENE CONTRACTEN

DIENSTEN
Burgerlijke, commerciële en sociale mediatie all-in

€ 1.750 ( max € 3.500 / PER JAAR )

Algemene juridische ondersteuning via telefoon of mail
Contact met een gespecialiseerd deskundige

Niet-contractueel document. De informatie in de tabel is uitsluitend voor indicatieve doeleinden, onder alle voorbehoud. Alleen de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing. AV LAR BUSINESS 03.2018
*** Per schadegeval en per verzekeringsjaar
**** De pure schuldinning is niet gedekt
LAR is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • Internet: www.axa.be • KBO nr: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

TARIEF PRO RETAIL

TARIEF FREE

Aantal personen

Tarief geldig voor 1 beoefenaar van een vrij beroep

Full

1 tot 3

4 tot 6

7 tot 8

9 tot 10

Retail

C0

€ 315,19

€ 104,71*

€ 104,71*

€ 104,71*

V

C1

€ 657,10

€ 897,50

€ 950,92

€ 993,66

C2

€ 908,18

€ 1.298,17

€ 1.463,78

C3

€ 1.196,66

€ 1.768,28

C4

€ 1.650,76

€ 2.318,54

FLEX
FIX

€ 159,20

1 tot 3

4 tot 6

7 tot 8

9 tot 10

V

C1

€ 664,00

€ 907,87

€ 971,06

€ 1.013,19

€ 1.543,91

V

C2

€ 924,51

€ 1.323,57

€ 1.489,85

€ 1.571,88

€ 1.971,29

€ 2.078,14

V

C3

€ 1.219,37

€ 1.804,67

€ 2.005,31

€ 2.118,37

€ 2.564,28

€ 2.697,84

V

C4

€ 1.678,30

€ 2.360,04

€ 2.612,78

€ 2.748,01

V

C5

€ 342,12

C6

€ 373,11

INNOVATIE & REPUTATIE

V

V

67% van de FULL premie

V

V

V

V

€ 251,09

Aantal andere medewerkers in het kantoor/per uitbatingszetel*
FULL

Contacteer de Maatschappij

C5

Pro

€ 283,14

€ 299,17

Contacteer de Maatschappij
INNOVATIE & REPUTATIE GEDEKT IN FULL

FLEX
FIX

* Premie per werknemer van de onderneming

67% van de FULL premie

€ 159,20

€ 251,09

€ 283,14

€ 299,17

BEHALVE C5 EN C6
*M
 eer dan 10 personen (zaakvoerder inbegrepen): contacteer de maatschappij

Tarief ATI

Tarief ATI

Opgelet: indien kapitaal BRAND > € 1.250.000 abex 730 - contacteer de maatschappij

Stagiaires zijn gratis verzekerd

De tweede exploitatiezetel wordt gedekt zonder bijkomende premie op voorwaarde dat deze is opgenomen in de huidige bijzondere
voorwaarden. Vanaf meer dan 2 exploitatiezetels € 128,21 ATI (Full, Flex, Fix) per bijkomende exploitatiezetel

De tweede exploitatiezetel wordt gedekt zonder bijkomende premie op voorwaarde dat deze is opgenomen in de huidige bijzondere
voorwaarden. Vanaf meer dan 2 exploitatiezetels € 104,51 ATI (Full, Flex, Fix) per bijkomende exploitatiezetel

De waarborgen verzekerd in de uitbreiding 'innovatie- en reputatie' van de polis professionele rechtsbijstand LAR BUSINESS PRO/
RETAIL, zijn verworven vanaf het onderschrijven van een professionele rechtsbijstand LAR BUSINESS PRO/RETAIL - formule FULL
en dit zonder bijkomende premie.

De waarborgen verzekerd in de uitbreiding 'innovatie- en reputatie' van de polis professionele rechtsbijstand LAR BUSINESS FREE,
zijn verworven vanaf het onderschrijven van een professionele rechtsbijstand LAR BUSINESS FREE - formule FULL en dit zonder
bijkomende premie.

De toekomstige exploitatiezetel die een verzekerde exploitatiezetel vervangt, wordt automatisch gedekt zonder bijkomende premie.
De verzekerde verbindt zich ertoe de Maatschappij op de hoogte te brengen zodra de wijziging van kracht is en haar het nieuwe adres
van de nieuwe exploitatiezetel mee te delen.

De toekomstige exploitatiezetel die een verzekerde exploitatiezetel vervangt, wordt automatisch gedekt zonder bijkomende premie. De
verzekerde verbindt zich ertoe de Maatschappij op de hoogte te brengen zodra de wijziging van kracht is en haar het nieuwe adres van
de nieuwe exploitatiezetel mee te delen.

LAR BUSINESS FIX

LAR BUSINESS FLEX

LAR BUSINESS FULL

Een must voor elke ondernemer die gerust wil
werken.
De belangrijkste waarborgen en belangrijke
diensten die u veel tijd en geld besparen. En dit
voor een heel interessant tarief.

U wil een hoge graad van zekerheid en
comfort. Met uitgebreide dekkingen en hoge
tussenkomsten. Maar misschien heeft u niet alle
waarborgen nodig van de FULL-formule. Dan is
FLEX ideaal voor u.

ONZE MEEST COMLETE FORMULE !

WAARBORGEN

DIENSTEN

INNOVATIE & REPUTATIE

WAARBORGEN

DIENSTEN

WAARBORGEN

DIENSTEN

• Uitbating
• Verzekeringen

• Juridische steun
• Mediatie
• Reputatie

• Uitbating
• Verzekering
• Contractueel

• Juridische steun
• Mediatie
• Reputatie

•
•
•
•
•
•

• Juridische steun
• Mediatie
• Reputatie

Wij beschermen niet enkel uw reputatie, maar ook uw
intellectuele rechten, merken, ...
Verspreidt men schadelijke informatie over u via het
internet, een concurrent lanceert zich met een logo dat als
twee druppels water op het uwe lijkt, ... LAR zorgt voor de
oplossing.

Uitbating
Verzekeringen
Contractueel
Administratief en disciplinair
Onroerend
Vennootschapsrecht

Wij halen uw gelijk.
LAR is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • Internet: www.axa.be • KBO nr: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

4500345 - 11.2018

Wilt u dat vrijwel alles verzekerd is, de hoogste tussenkomsten en op elk moment van de meest
complete diensten genieten?
Dan is de FULL-formule precies wat u zoekt !

